При:тожсггие към чл. 12, т. Z

ДЕкЛЛРлция
по ц~т. 1?, г. 3 nъв <эръзка c чл. 14 от :iггкона іа nредотвргrглвггне сг рzзкрЕгDанt на
конфrигкт на интерссгг

~
Долуподпггспният(ната)...
( грсгте fгл•гена)
в каииството си на лице, заетгащо публична длъжност:
(нзписва се ннституцията и заеманата цлъжност)
ДЕКЛАРИРАГч1, че:
1. Към датата на избирането /назначаването tiix на длъжхос•rта:
имам участие в следните търговскн дружества (nосочва се нмето на търговското
дружество иф ловото или акционерното участие на лицето):
....~„~~ 2

`.~

;

развивам дейност като едноличен rьргояец в следните области (посочва се ьг~г ~ тс сс
_
уна дейност):
предметъ
~

;
еъм управиrел или член на орган на управление или контрол на епеднсгге юридпчесh ы
ли с нестопанска цел, хърговски дружества или кооперации:

2. Д: -_~~ сет ыгесеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността с:ъм:
<•гмал(а) участие в следните тьрговски дружества
(посочва се името на търговското дру;кество):
..../У~

;
развнвал(а) дейкост като еднолtitчен тьрговец в еледните областът (посочва се имета F1
предметьт на дсйноет):

Х
~
~
йггл(1) управитсп ггпн член на орган па управ:гснсге или гсонтрол на слсднытс
горндггtгесгс,т ;гггиа c нс:етопанска цел, търговекк ,-гру~кества илсг клопе:раиын:

3. Flлг~г4г с.гсдмите згiдъап<<мсгя гстг гсре;сг rтгггг ы:ги Іггггr.гггсогзп иггегггтугиггt. какти гг кЕ,~г
_tруггг .rrrrtci, ага cтoiittoc:r ггиц 5000 :тв. ( посо t гвп се р~tз.мсрьг гг гз sг,:тьт irn поетото
3сзаъл;кенне гг _t~lннгг за крtднтира):
.,.t~,4.~~~
Э

4. 6lлгам еключсни договори с едхолггчни търговисг илн юрггднчест(и rппtа, коггт)) й}ixа сс:
оказд,ги ойлагоцсгсјгстванн от актовете или дсйствгrята тгри кзпълнемие на
прааомог.цията и задъп.кенията ми по служба (посочват се данни за раnотодатели илиг
в•ьзло)китспя и сс ерата на цейгност):
~

....,
Ѕ. Свързани с мен лстца по смисъла на § 1, т. 1 о•г допълнятелната рызпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които Gи
<довела до възникване на конфликт на интереси, са:

6. Друга информация за частен ннтерес (посочва се всяка друга гiнформацня, коя.ги
лицето сметне за нeoбxoдFrnro):
.
_

F tзвестно мк е, че за декларирlни неверни цанни ноея наказателна отговирност по чл.
313 ит Наказателнtrя кодекс.
Дага:

Декларатор;

